
     
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

  

Week 39. 
Het was een bijzondere week. We hebben groep 7 en 8 moeten missen op school. Wat 
was het stil op het plein zonder hen. Gelukkig kunnen we volgende week iedereen weer 
langzaam terug verwachten. Deze week zijn de kinderen op woensdag vrij vanwege de 
Elevantiodag.  

Corona. 
Afgelopen week zijn we helaas als school en een deel van de ouders wederom 
geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Dit betekent wederom 
“schakelen” voor ons allemaal. Voor een aantal kinderen hield het in dit geval in dat ze 
gezondheidsklachten hebben of hadden en voor een aantal kinderen/ouders (groep 
7/8) dat we weer moesten terugschakelen op thuisonderwijs.  
 
We hopen uiteraard dat nu de “corona-wolk” over onze school heen is getrokken.  We 
weten uiteraard dat we dit mogen hopen, maar dat dit niet de realiteit hoeft te zijn. 
 
Na meldingen moeten school/bestuur/GGD/scholenteam snel schakelen.  Dit doen 
we/ze dan met de op dat moment beschikbare informatie. Uit deze informatie komen 
adviezen die dan door bestuur en de school worden opgevolgd. We proberen op dat 
moment ook altijd zo direct en helder mogelijk en zorgvuldig (denk aan allerlei regels 
hieromtrent) te communiceren. Dit lukt niet altijd en soms is de oudercommunicatie 
onderling (bijv. via Whatsapp) sneller dan onze eigen communicatie. Dat is eigentijds 
en de realiteit, maar maakt het voor school soms wel eens lastiger om in de juiste 
(tijds)volgorde te communiceren.  
 
Maandag verwachten we de kinderen van groep 7/8 die een negatieve test hebben 
ondergaan, weer op school. Zo kunnen we dan langzaam de groep in de loop van de 
week weer verder opbouwen. 

Jassen, dassen, mutsen en wanten. 
Het weer is omgeslagen. Het kan al flink regenen en zeker in de ochtendpauze kan het 
flink koud zijn. Afgelopen week hebben we gemerkt dat we er allemaal aan moeten 
wennen. We willen u vragen om de kinderen een jas mee te geven voor het geval het weer 
op het moment van de pauzes niet warm of droog is. Alvast bedankt.  

  
  

  



 

 

Medezeggenschapsraad. 
Wilt u meepraten en meedenken over de kwaliteit en de organisatie van onze school? Of 
twijfelt u misschien nog of het iets voor u is?  
Neem dan contact op met onze mr: mrmozaieksluiskil@gmail.com.  
 

De ouderwerkgroepen.  
Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen  
waarop uitgelegd staat voor welke werkgroepen u zich  
kan opgeven. U mag zich natuurlijk voor meerdere  
werkgroepen opgeven! We kijken ernaar uit om samen  
met u weer veel mooie activiteiten te organiseren.  
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen. 
Met regelmaat staan er aan het einde van de schooldag  
bakjes en drinkflessen verlaten op het schoolplein.  
Bij het vragen aan de kinderen de volgende dag, is het  
bakje of flesje vaak van niemand. De materialen waar  
namen op staan, zijn gelukkig snel terug bij de eigenaar.  
Dit helpt ons enorm. Mocht u echt nog iets missen, laat  
het dan weten aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Schoolfotograaf. 
Op 14 oktober komt de schoolfotograaf weer naar onze school. Gezien de huidige situatie 
hebben we besloten om ook dit jaar het maken van foto’s met broers of zussen die niet 
op onze school zitten, nog een jaartje uit te stellen. De kinderen waarvan broers en 
zussen wel bij ons op school zitten, kunnen wel samen op de foto. Dit wordt geregeld 
onder schooltijd. 
We hopen op uw begrip en hopen volgend jaar weer te kunnen fotograferen zoals 
“vroeger”. 
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Een heel fijn weekend toegewenst!  
 
Team Het Mozaïek  

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.  
 
De vakanties 
Herfstvakantie: 25-10 tot en met 29-10  
Kerstvakantie: 24-12 tot en met 07-01  
Couleur Locale: 25-2 
Carnavalsvakantie: 28-02 tot en met 04-03  
Paasvakantie: 15-04 tot en met 18-04  
Meivakantie: 25-04 tot en met 06-05  
Hemelvaart: 26-05 en 27-05  
Pinksteren: 05-06 en 06-06  
Couleur Locale 7-6  
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09 
 
De studiedagen 
Elevantiodag: 6-10  
Studiedag: 26-11 
Studiedag: 4-4 
 

Belangrijke data:  

• 6 oktober: Elevantiodag; de kinderen zijn vrij. 

• 7 oktober: Start van de Kinderboekenweek; Worden wat je wilt.  

• 14 oktober: Schoolfotograaf.  
 


